Domingo,
25 de setembro de 2016

MORDOMOS DE DEUS
Rev. Edson Costa Silva
Mordomia diz respeito ao cuidado e a administração
daquilo que pertence a outro. Embora sempre falemos
sobre as coisas como "nossas", a realidade é que tudo
que temos, e tudo que somos, pertence a outro,
sabemos que esse outro é o Criador e Mantenedor de
todas as coisas, o Senhor Deus.
O apóstolo Paulo perguntou aos coríntios: "Que tens tu
que não tenhas recebido?" (1 Co 4.7). Os cristãos de
Corinto estavam ufanos, altivos, vaidosos, por aquilo
que tinham e contrastavam isso com a posição humilde
de Paulo e seus companheiros. Paulo relembra-lhes a
verdade de que nada era deles. O que possuíam era
fruto da graça de Deus.
Portanto, é de Deus que recebemos nossa vida e tudo
que há nela; e somos responsáveis por isso. Diz o
salmo 24 que ao SENHOR pertence a terra e tudo o
que nela se contém, o mundo e os que nele habitam.
Deus criou e sustenta, portanto, tudo pertence a Ele.
Temporariamente, ou seja, até que Deus exija a
prestação de contas de todos nós, somos mordomos,
portanto, apenas administramos.
Embora muitos restrinjam a mordomia associando-a
apenas ao dinheiro, sabemos que ela inclui muitas
outras coisas, inclusive o nosso tempo. Moisés assim
orou no salmo 90.12: “SENHOR ensina-nos a contar
os nossos dias para que alcancemos coração sábio”.
Ter um coração sábio é saber identificar quem é Deus
e quem eu sou. Deus é Eterno, eu sou efêmero,
passageiro nesta vida, por isso, preciso viver com os
olhos na eternidade.
A doutrina da mordomia nos chama a usar todas as
“coisas” da maneira como o Senhor quer, a empregálas para a sua glória. No entanto, ninguém pode ser
um mordomo no sentido bíblico se, antes disso, não
entender o evangelho, não entender a história do amor
salvífico de Deus em Cristo comunicado a nós. O Pai
celeste realizou por meio da vida e da morte de Jesus
Cristo, um resgate de valor eterno. Ele nos salvou e
por isso devemos nos submeter ao seu senhorio.
Quais as implicações de sermos mordomos de Deus?
Cônscios deste encargo, passamos a ter um profundo
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senso do sagrado. Tudo passa a ser sagrado e
litúrgico. Reconhecemos que o uso do nosso tempo
passa a ter uma esfera sagrada, porque Deus se
importa com tudo o que é dele, 1 Co 10.31.
Passamos a ter um profundo senso de
responsabilidade, pois, afinal, nos conscientizamos de
que vamos prestar contas da nossa mordomia a Deus
(Lc 16.1-2). Passamos a refletir profundamente sobre
como administramos a vida, a família, os bens, os
recursos, os dons e oportunidades, o tempo e o
dinheiro.
Como consequência, seguiremos o conselho do
apóstolo Paulo quando escreve aos efésios: “Portanto,
vede prudentemente como andais, não como néscios,
e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias
são maus”. Ef 5.15-16. O termo grego traduzido por
“remindo o tempo”, literalmente significa: “compre no
mercado”, ou seja, não espere a oportunidade cair no
seu colo, compre-a não importando o preço. Remir é
livrar do cativeiro, salvar, resgatar. O apelo do apóstolo
é: Resgate e salve o seu tempo!
Faça com que a maior parte de sua vida seja usada
para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para
você, aproveitando e criando oportunidades para a
adoração proveitosa e para o desempenho do serviço
cristão. Estas palavras do apóstolo Paulo sobre a
importância de remir o tempo, são pressupostos
básicos para o desempenho das responsabilidades
entre marido e mulher, Ef 5.22-33, pais e filhos, Ef 6.14, servos e senhores, Ef 6.5-9. Sem o uso correto do
tempo, sem o exercício pleno da mordomia, todos
estes relacionamentos estarão comprometidos.
Que Deus nos dê a graça de termos sabedoria para
salvar o tempo, sendo bons mordomos e despenseiros
fiéis dos dons e talentos que Ele mesmo nos concedeu
para o bem da família, da igreja, do próximo e acima
de tudo para a Glória de Seu Santo e Excelso Nome.
Que possamos, com a sabedoria que vem do alto,
saber administrar as “coisas” que Deus coloca diante
de nós, reconhecendo sempre que tudo pertence a
Ele, a quem destinamos a Honra e a Glória.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Eder Freitas, César, Paulo Cassete, Ariel,
Jessé Oliveira, Eder Mota
Segunda-feira: Eder Mota
Quinta-feira: José Luiz Espeschit
Sexta-feira: José Maria
Sábado: Natanias

REV. EDSON NA IGREJA
PRESBITERIANA DE LAGAMAR-MG
Atendendo a convite, nosso pastor viajou juntamente
com sua família, para a cidade de Lagamar,
localizada na região noroeste de Minas, próximo a
Paracatu e Patos de Minas. Neste final de semana, o
Rev. Edson será o pregador das festividades alusivas
ao aniversário da Igreja Presbiteriana daquela cidade.
Oremos em seu favor!

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje
Equipe 1:
Odete Vieira Alves
Rua Itapema, 105/102 – Anchieta
Tel.: 3225.3665
No domingo passado, 18/09, a Escola Itinerante
esteve reunida na casa do querido irmão
(Presbítero em disponibilidade), Sr. Walter Sampaio,
esposo de Dona Mirtes, sócia ativa da SAF de
nossa Igreja.
Por problemas de saúde o Sr. Walter está
impossibilitado de frequentar a igreja, e carece de
nossas constantes orações. Completou 72 anos de
idade no dia 23/09, motivo pelo qual louvamos a
Deus.
Oremos em favor deste importante ministério de
nossa Igreja.

VISITANTE ILUSTRE
Nos alegramos em receber nesta manhã, o Rev.
Ronaldo Gonçalves, presidente do Sínodo Belo
Horizonte. Será ele o pregador do culto matutino.
Damos as boas vindas ao Rev. Ronaldo no desejo de
que Deus o use poderosamente em nosso meio.

REUNIÕES DE ORAÇÃO!
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA LIVRARIA
Nossa Livraria funciona às segundas, terças e
quintas-feiras, das 14h às 17h. Aos domingos
atendemos após os cultos matutinos.
Venha nos visitar e conferir o excelente acervo de
livros que lhe ajudarão em sua caminhada cristã.
Temos obras de grandes nomes da literatura
reformada, devocionários e bíblias a preços
convidativos.
Esperamos você!

Todas as segundas-feiras, às 19h30min.
Às terças-feiras, a SAF (Sociedade Auxiliadora
Feminina) conduz dois momentos de oração: Às
8h30min e às 14h30min.
Às quintas-feiras temos a reunião de oração
conduzida pelo Pb. Cassiano e sua esposa D. Marta,
às 8h.
Momentos propícios para juntos elevarmos a Deus
nossas petições, intercessões e gratidão por tudo o
que o SENHOR tem bondosamente nos oferecido
através de suas dadivosas mãos. Separe um
momento e venha juntar-se a nós em oração.
Grandes bênçãos o Senhor tem reservado para
aqueles que o buscam com perseverança, sem
esmorecer, através deste precioso meio, a oração.
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SAF – SOCIEDADE
AUXILIADORA FEMININA
“Porquanto os vossos olhos são os que viram toda
a grande obra que fez o Senhor”.
Deuteronômio11.7
Reunião de Oração:
Terça-feira dia 27/09 às 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Noeme
Relatora: Mirian Gherardi
Reunião Executiva:
Terça-feira, dia 27/09 às 15 horas na sala da SAF
Gastronomia Solidária:
Você (mulher ou homem), que deseja participar da
Gastronomia Solidária que acontecerá no dia 28/09
com Rosane Arumaa, inscreva-se com a Valéria
através do telefone 99211.9733 ou pelo e-mail
vmoliveira0330@gmail. Neste dia vamos aprender
a fazer o "arroz ao vinho".

UMP - UNIÃO DE MOCIDADE
PRESBITERIANA
Sexta Jovem
Todas as sextas-feiras, às 20h, no salão João
Calvino, os jovens e adolescentes de nossa igreja
adoram e meditam na Palavra de Deus. Se você
ainda não participa, não perca essa oportunidade.
Esperamos por você.
Coral Jovem
O Coral Jovem convida os adolescentes e jovens
que desejam cantar para os ensaios que acontecem
todos os sábados a partir das 17h no templo de
nossa igreja. Venha louvar a Deus!
Escola Dominical
Convidamos os jovens para estarem conosco todos
os domingos às 09h, na sala da UMP para juntos
estudarmos a apostila ''As Grandes Doutrinas da
Graça - volume 4" do Rev. Leandro Lima.
Hospital Evangélico + Congregação Belém

No mês de outubro D. Edmar nos ensinará a fazer
decoração com legumes. Assim que a data for
confirmada divulgaremos. Participe e ajude a ação
social da SAF.

Nosso Boletim também está disponível
através de nosso site, acesse:

www.primeiraipbh.com.br

Hoje retomaremos as nossas visitas ao Hospital
Evangélico e à Congregação Belém. Desde o
primeiro semestre do ano temos dividido a sociedade
em dois grupos: o primeiro visita os enfermos do
Hospital e o segundo visita a Congregação. Mas,
nada o impede de participar dos dois grupos. Informe
a diretoria da UMP em qual grupo você tem o
interesse de participar.
Para a visita aos enfermos do Hospital Evangélico
sairemos da porta da igreja às 14h15min e para a
visita à Congregação Belém sairemos da porta da
igreja às 18h20min. Se você puder ou precisar de
carona chegue 5 minutos mais cedo para a divisão
dos carros. Contamos com os jovens para juntos
continuarmos com esses ministérios.
Viagem Pomeranos
No feriado da Proclamação da República entre os
dias 12 e 15 de novembro, o Coral Jovem estará em
viagem missionária aos Pomeranos, povoado situado
no interior do estado do Espírito Santo. Para a
viagem será cobrada uma taxa e será necessário
possuir ou pegar emprestada uma barraca. Quem
tiver o interesse de participar procure a diretoria do
Coral Jovem.

4

CORAIS DA IGREJA
"Os cantores, filhos de Asafe, estavam nos seus lugares, segundo o mandado de Davi, e de
Asafe, e de Hemã, e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros, a cada porta".
2 Crônicas 35.15a
Coral Infanto-Juvenil
Atenção crianças e juvenis do coral! Hoje, 25/09, às
17h, teremos nosso ensaio. Venham participar conosco!

Coral Jovem
Ensaios aos sábados 17h. Jovem! Participe do coro
conosco!
Coral Feminino
Ensaios todas às terças-feiras, às 20h.
Coral Masculino
Ensaios todas as quintas-feiras às 20h30min, após o
Culto Doutrinário. Corista, faça um esforço, chegue
mais cedo e venha para o Culto das 19h30min.
Coral de Adultos
Ensaios às quartas-feiras às 19h50min e aos domingos
às 16h50min.

Coral de Adultos na Santa Casa
Neste domingo, reiniciaremos nossas atividades na
Santa Casa. Esta é uma das maneiras mais completas
de levar a Palavra de Deus aos necessitados,
fragilizados pela enfermidade, carentes e sedentos de
uma palavra de ânimo e de esperança. Somos
responsáveis pelo anúncio do Evangelho de nosso
Senhor Jesus Cristo e o fazemos cantando. Imbuídos,
pois, deste santo ministério, participemos com alegria,
tendo em nossos corações a certeza de que Deus há de
completar a Sua boa obra naquele hospital.
Encontro: às 15h45min, na Portaria dos Colaboradores,
à Rua Ceará.
Conjunto Orquestral de Sinos
Ensaios todas as quartas-feiras às 20h.
Viagem do Coral Masculino
O Coral masculino neste final de semana está louvando
a Deus na cidade de Guanhães-MG. Que Deus em sua
infinita bondade use o Coral na proclamação da palavra
cantada. Oremos em favor desta viagem.

NÃO DEIXEMOS DE CONGREGAR
“Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns; antes, façamos admoestações e
tanto mais quanto vedes que o Dia se aproxima”. Hb 10.25
A Palavra de Deus nos convida a estarmos congregados.
Por valorizar este convite é que nossa igreja oferece a
todos os seus membros e visitantes, oportunidades de
crescimento espiritual não somente aos domingos, mas
também durante toda a semana. Anote em sua agenda, e
venha congregar conosco!
Segunda-feira: Reunião de oração às 8h30min e
19h30min. Recomenda-nos a Palavra de Deus “Orai sem
cessar”.
Terça-feira: Às 8h30min e 14h30min, reunião de oração
da SAF (Sociedade Auxiliadora Feminina). Disse Jesus:
Orar é um dever de todo cristão, precisa ser sempre, sem
esmorecer, Lc 18.
Quinta-feira: Às 8h, reunião de oração. Às 19h30min,
temos nosso estudo bíblico doutrinário. Venha estudar a
Palavra de Deus conosco e crescer em graça e no

conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Diz-nos o apóstolo Paulo: A Escritura é que nos torna
perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra,
2 Tm 3.17
Sexta-feira: Às 20h, temos a “sexta-jovem”, onde os
jovens de nossa igreja se encontram para louvar a Deus
e estudar a Santa Palavra. Pergunta o salmista: De que
maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho?
Ele mesmo responde: Observando-o segundo a tua
palavra, Sl 119.9
Sábado e Domingo: Atividades múltiplas das sociedades
internas de nossa Igreja: UCP / UPJ / UPA / UMP / SAF /
UPH. Crianças, juvenis, adolescentes, jovens, senhoras e
senhores, todos estão inseridos no testemunho e
proclamação das verdades eternas. Agende-se e venha
participar conosco!
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CONGREGAÇÃO BELÉM
MUDAR PARA INFLUENCIAR E INFLUENCIAR PARA MUDAR
A Congregação Belém é filha da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte e tem como objetivo
proclamar a maravilhosa palavra de Deus, com vistas
a alcançar almas para o reino de Deus. A
Congregação nasceu no bairro Serrano no dia 27 de
setembro de 1992, em um local alugado; atualmente
com sede própria localizada na Rua Real Madrid, 162
no Bairro São Salvador, desde 30 de outubro 1994.
No próximo dia 27/09 completará vinte e quatro anos
de existência.
Estou à frente do trabalho desde 25 de janeiro 2015.
Na ocasião tínhamos um único membro, o irmão
Djalma Alcântara, e o apoio incondicional do Diácono
João Ferreira. Hoje, temos em média dez pessoas
frequentando a Escola Dominical e 20 pessoas no
culto à noite.
Nossa principal ação é o envolvimento relacional com
moradores do bairro. Já alcançamos pela misericórdia
de Deus, duas famílias do bairro, além de acesso a
mais de dez casas. Na maioria delas já podemos ler a
Bíblia, cantar, orar. Temos prestado auxílio aos
enfermos tanto com visitas, auxiliando também com
transporte e em funerais.
Temos um bom relacionamento com a vizinhança,
aos quais tenho procurado dar liberdade para virem
até nós, em qualquer ocasião que precisem de ajuda.
Ao nosso redor a maioria dos moradores é espírita ou
testemunhas de Jeová.
Louvamos a Deus pela vida dos irmãos da Primeira
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Igreja Presbiteriana de BH que tanto nos apoiam
nesta missão. Os jovens participam conosco do culto
uma vez ao mês, dirigindo todo o trabalho. Neste
semestre alguns jovens nos ajudaram com os
estudos na Escola Dominical. A Sociedade
Auxiliadora também tem escrito páginas desta história
conosco. O Presbítero Erasmo, como responsável
pelo campo, tem sido fiel companheiro, sempre atento
e pronto a ajudar. Somos gratos a Deus pelos
ministros da Palavra que nos ajudam na ministração
da Santa Ceia do Senhor, como no último domingo o
Rev. Rogério Bussinger esteve conosco juntamente
com sua família.
Estamos planejando, por iniciativa da UMP, um
evento voltado para as crianças no próximo dia 12/10,
pela manhã. Investiremos em preparação de pessoas
para Pública Profissão de Fé e Batismo.
Nosso planejamento para 2017 já está em
andamento, focado em atender lares do bairro,
investimento maciço em crianças e pré-adolescentes,
visando desviá-los das garras opressoras do tráfico.
A Deus toda honra e glória por tudo que ele tem nos
proporcionado neste campo. Louvo a Deus pelo apoio
e zelo dos amados irmãos da Primeira Igreja
Presbiteriana de BH. Rogo a Deus a continuidade de
Suas bênçãos sobre nós, hoje e para sempre.
Em Cristo Jesus,
Sem. Ronaldo Alves Mateus.
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PRINCÍPIOS DE LITURGIA DA IGREJA
PRESBITERIANA DO BRASIL– CAPÍTULO VII ADMINISTRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR
Art.13 - A Santa Comunhão ou Ceia do Senhor
deve ser celebrada com frequência e compete ao
Conselho, ou ministro, tratando-se de congregação,
decidir quanto às ocasiões em que deve ser
administrada, para maior proveito e edificação dos
crentes.
Art.14 - O Conselho deve cuidar de que os
membros professos da Igreja não se ausentem da

Mesa do Senhor e velar para que não participem
dela os que se encontrarem sob disciplina.
Art.15 - Os presbíteros auxiliarão o ministro na
distribuição dos elementos.
Art.16 - Poderão ser convidados a participar da
Ceia do Senhor os membros, em plena comunhão,
de quaisquer igrejas evangélicas.
Art.17 - Os elementos da Santa Ceia são pão e
vinho, devendo o Conselho zelar pela boa
qualidade desses elementos.

INTERCESSÕES
Interceder é colocar-se no lugar de outro e pleitear a sua
causa, como se fora sua própria. Diz Tiago: "Orai uns
pelos outros" (5.16).
Samuel orou constantemente pela nação; Daniel orou
pela libertação do seu povo do cativeiro; Davi suplicou
pelo povo; Cristo rogou por Seus discípulos e fez
especial intercessão por Pedro; Paulo é exemplo de
constante intercessão.
Toda a Igreja é chamada ao fascinante ministério da
intercessão. Continuemos as nossas intercessões em
favor de nossos amados irmãos enfermos, idosos, em
recuperação de sua saúde.

26/09
Isabela Lourenço de Souza Fleming
Lílian Rute Bergamo
Maria Helena Bernardes
27/09
Catarina Froes Pitta Maciel
Fabiana Pereira Amorim Gomes
Fernanda dos Santos Vidal
Herica Patrícia Santos Barbosa

Lembremos sempre das recomendações da Palavra de
Deus através do apóstolo Paulo: “Orai sem cessar..., em
tudo dai graças..., orai por nós..., em tudo, porém, sejam
conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela
oração e pela súplica, com ações de graças”.

28/09
Alda Brasil Rocha
Ceci Gibram Silva
Guilherme Soares de Oliveira Serra Morais
Iraídes Silveira Carvalho
Izabella Assis Gonzaga
Maria Anita Guimarães

Na intercessão, apresentamos a Deus as necessidades
e preocupações dos
nossos irmãos.

29/09
Juliana G. de Melo Santos

Ao fazermos isso, exercitamos
a dádiva do amor de Deus pelo
nosso próximo.
Não devemos nos esquecer
de que a glória de Deus deve
estabelecer o propósito final
da intercessão.
8

30/09
Bruno Barbosa Penna Linares Vieira
Leonardo Cruz de Souza
01/10
Luca Scherrer Fulloni

